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Woord van

het bestuur
Als het gaat over sorteren van afval, dan zit
België bij de beste leerlingen van de klas. Dat
betekent natuurlijk niet dat we op onze lauweren
mogen rusten. Onze hoeveelheid restafval moet
nog steeds een ﬂink stuk naar beneden. Gelukkig
werpt elke kleine inspanning zijn vruchten af.
Tips nodig? In deze krant lees je hoe we textiel,
kurk, grof vuil en klein gevaarlijk afval moeten
inzamelen zodat het opnieuw grondstof kan
worden voor nieuwe producten.
Om het restafvalcijfer te doen dalen, moeten we
in de Imog-regio ook het zwerfvuil en sluikstorten
aanpakken. Met het inzetten van camera’s
probeert Imog de hardnekkige vervuilers een halt
toe te roepen. Wie betrapt wordt op sluikstorten
kan een ﬁkse boete in zijn brievenbus verwachten.
Daarnaast hebben we in de Imog-regio al meer
dan 300 mooimakers. Zij gaan in hun buurt
op pad of houden een oogje in het zeil bij een
glasbol om al het zwerfvuil op te ruimen en
sluikstorten te melden. Zeg jij net als hen ook nee
tegen zwerfvuil? Lees dan zeker verder in deze
afvalkrant en registreer je als mooimaker bij Imog.

Geen
excuses
voor vuil
gedrag.
CAMERABEWAKING
Wet van 21 maart 2007
IMOG
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
info@imog.be

Want samen maken we morgen mooier.
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Transparante glazen
flessen en bokalen

In de Imog-regio sieren 291 glasbollen onze straten en pleinen. Dat is
ongeveer 1 glasbol per 1.000 inwoners. Om al dat glas te recycleren is
goed sorteren heel belangrijk. De meeste mensen doen dat correct en
laten geen zwerfvuil achter. Sommigen doen zelfs extra moeite en houden de glasbol in hun buurt proper.
Jammer genoeg laten er ook mensen plastic zakken, kartonnen dozen
of ongeschikt glas achter. Soms worden zelfs microgolfovens, aquaria
of volledige vuilniszakken naast de glasbol geplaatst. Uit respect voor
onze buurt en de mensen die hem mooi houden, verhogen we de handhaving met meer pakkans voor wie vervuilt.

Sorteren, een kleine moeite

Wie lege ﬂessen en bokalen naar de glasbol brengt, doet er goed aan
om kurken, deksels en dozen terug mee te nemen naar huis en daar
te sorteren. Het is een kleine moeite en het toont respect voor de
buurt én voor de mooimaker die verantwoordelijk is voor de netheid
rond de glasbol.

Camera’s op tournée

Om het hardnekkige sluikstorten in de buurt van glasbollen tegen te
gaan, zet Imog sinds april 2018 een mobiele camera in die wekelijks
wordt verplaatst. Iedere glasbol komt aan de beurt, de pakkans is reëel.
Binnenkort worden er zelfs meer mobiele camera’s ingezet. Sta je op de
beelden, dan hang je er aan.

Deponeren in de glasbollen*:
wit en gekleur glas gescheiden.

Sluikstorters worden beboet

Laat je dan ook niet verleiden om dingen naast de glasbol te plaatsen.
Die ene kartonnen doos achterlaten, kan genoeg zijn om beboet te
worden. Je riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot € 350.

Niet toegelaten

Sluikstorten
wordt beboet
tot €350

Maak morgen mooier en
zeg nee tegen zwerfvuil
Zwerfvuil in je straat. ‘t Is geen zicht. Je ergert je aan het blikje dat
iemand achteloos naast de bushalte of in de berm achterliet. Om
de omgeving netjes te houden, leveren Imog en haar gemeenten
zware inspanningen. Gelukkig krijgen wij ook hulp van inwoners die
zelf de handen uit de mouwen steken. Een buurtpark zwerfvuilvrij
maken, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen,
straten vegen, schoon schip maken rond de glasbol … niets is hen
te veel!

Wat verwacht Imog van haar Mooimakers Glasbol?
Imog vraagt je om je om wekelijks aan je glasbol te passeren om te
kijken of er zwerfvuil of sluikstort ligt en om alles proper te maken
als het nodig is. Ook moet je om de 3 maanden een update sturen
van je opruimwerk. Belangrijk bij die update is dat je dag en tijdstip
vermeldt en aangeeft hoeveel afval je ongeveer geruimd hebt.

Ontdek wat JIJ kan doen om je omgeving mooi
te maken.

Als inwoner van de Imog-regio kan je zelf heel wat doen om
ervoor te zorgen dat je gemeente of stad proper wordt én blijft. Er
zijn verschillende manieren om je te engageren, zowel samen met
buurtbewoners als individueel.

Daarnaast krijg je gewone p+md-zakken en zwerfvuilzakken mét
sticker waarin je al het vuil kan deponeren. Zo hoef je je eigen
pmd- of restafvalzak niet te vullen met het opgeraapte vuil. Is je
p+md- of zwerfvuilzak vol, dan kan je die gewoon buiten zetten
voor de huis-aan-huisophaling.
Interesse om Mooimaker in je Buurt of van je
Glasbol te worden?
• Schrijf je nu in via 0800/99.827 of info @imog.be
• 14/01/2019 van 19u30 tot 21u
in Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264
• 24/01/2019 van 19u30 tot 21u
op het recyclagepark van Waregem, Lindestraat 75
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Grote stukken zwerfvuil of sluikstort melden
Mooimaker Vrijwilliger worden
Mooimaker Glasbol worden
Een éénmalige mooimaakactie voor scholen,
verenigingen en groepen
5. Operatie Proper: en langdurige mooimaakactie
voor scholen, verenigingen en groepen

1. Grote stukken zwerfvuil of sluikstort melden

Vind je op openbaar terrein een groot stuk zwerfvuil of sluikstort
(vb kapotte koelkast) of een voorwerp dat hoort op het betalende
gedeelte van het recyclagepark (vb. gebroken ovenschaal) dan kan
je dit melden aan Imog via info@imog.be. Vermeld in je mail duidelijk wat je hebt gevonden en waar het sluikstort precies ligt. Imog
licht de desbetreﬀende gemeente in en zij ruimen zo snel mogelijk
het sluikstort op.

4. Een éénmalige mooimaakactie voor scholen,
verenigingen en groepen

Ben je een school, een vereniging of een groep enthousiaste mooimakers die graag eens een buurt wil opruimen? Vraag dan zeker
aan Imog het gratis opruimmateriaal aan!

2. Mooimaker in je Buurt worden

Wil je alleen of samen met je partner een deel van de straat, de hele
wijk, het speelplein om de hoek,... netjes houden? Dan kan je een
Mooimaker Buurt overeenkomst aangaan bij Imog.
Wat verwacht Imog van haar Mooimakers Buurt?
Imog vraagt je om je eigen zone 11 keer per jaar of ongeveer 1 keer
per maand op te ruimen en Imog daar om de 3 maanden een update van te geven. Belangrijk bij die update is dat je dag en tijdstip
vermeldt en aangeeft hoeveel afval je ongeveer geruimd hebt.

3. Mooimaker van je Glasbol worden

Wil je graag de glasbol in je buurt netjes houden? Dan kan je een
Mooimaker Glasbol overeenkomst aangaan bij Imog.

De overeenkomst voor een Mooimaker Buurt of Mooimaker
Glasbol bestaat uit:
• opleiding en begeleiding van Imog
• opruimmateriaal (grijpers, hesjes, handschoenen)
• een verzekering van Imog (BA en LO)
• een jaarlijkse onkostenvergoeding van €60,00/jaar/glasbol (met
een maximum van 2 glasbollen).
Het engagement om een speciﬁeke zone netjes te houden kan
stopgezet worden wanneer je zelf wilt.

Wat voorziet Imog voor een éénmalige mooimaakactie?
• Opruimmateriaal (handschoenen, hesjes, grijpstokken)
• P+md-zakken en zwerfvuilzakken
• Gratis levering opruimmateriaal op maandag of vrijdag
• Gratis ophaling van het opruimmateriaal en het
verzamelde zwerfvuil op maandag of vrijdag

Opruimmateriaal aanvragen voor je éénmalige mooimaakactie kan vanaf nu via de website van Imog. Registreer je actie
nu via www.imog.be/duurzaam-leven/nee-tegen-zwerfvuil

5. Operatie Proper: een langdurige mooimaakactie voor scholen, verenigingen en groepen

Vorig schooljaar werd er door 29 scholen en 7 verenigingen geclaimd, gekuist, gecommuniceerd, wegwerpverpakkingen werden
geweerd en brooddozen gepromoot... Een gans schooljaar lang organiseerden de scholen en verenigingen op de eigen terreinen en
daarbuiten heel wat acties om het rondslingerende zwerfvuil terug
te dringen. Het ene initiatief had al meer succes dan het andere,
maar al bij al werden de terreinen netter. Zo konden de Mooimakers
aan alle deelnemers in de Imog-regio €27.579 wegschenken. Wil je
weten wat je daarvoor moet doen? Lees dan zeker verder!

De vastgelegde uitdagingen
✔ Ruim minstens 1 keer per maand het (school)terrein op
Opruimmateriaal kan je aanvragen via info@imog.be
✔ Ruim minstens 1 keer per maand de (school)omgeving op
✔ Werk mee aan preventie van verpakkingen of maak het gebruik
van brooddozen, drinkbussen, koekjesdozen verplicht
✔ Voorzie voldoende vuilnisbakken op de juiste plaats zodat
gescheiden inzameling mogelijk is

✔ Zorg ervoor dat leerlingen, leerkrachten of leden verzekerd zijn
voor extra muros activiteiten
✔ Duid een verantwoordelijke aan voor de strijd tegen zwerfvuil
✔ Denk samen na over de afval- en zwerfvuilproblematiek
✔ Plaats maandelijks een update op de actiekaart van
de Mooimakers
Registreer je nu via www.mooimakers.be/operatie-proper.

Wat houdt Operatie Proper precies in?
Je engageert je voor het schooljaar 2018-2019. Er zijn een 8-tal
vastgelegde uitdagingen die je moet aangaan, zoals regelmatig het
zwerfvuil op en rond de terreinen van je school, club of vereniging
opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen actiepunten kiezen: van
een vuilbak-steward aanduiden tot een uitstap maken naar Imog of
het recyclagepark.
Een mooi engagement verdient een mooie beloning
Dankzij je engagement kunnen we Vlaanderen mooier maken.
Daarom willen we je op het einde van de rit bedanken voor al je
inspanningen. De beloning varieert naargelang het aantal leerlingen of leden:
Voor scholen: tussen €150 en €1.500 (€3 /leerling)
Voor verenigen: tussen €112,50 en €1.125 (€2,25 /lid)

Wat met Grof Vuil?
Download de gratis app
Heb je oude spullen en wil je graag weten wat je er mee kan
doen? Bekijk dan zeker onze mobiele app URBANREC. In de
app kan je eenvoudig en duidelijk vaststellen of je oude spullen nog herbruikbaar of recycleerbaar zijn.
Voor herbruikbare spullen kan je via de app heel gemakkelijk
een ophaling aanvragen door de kringloopwinkel. Wil je een
heel huis laten leegmaken, dan vraag je via de app de inboedelservice van de kringloopwinkel aan – gratis demonteren en
ophalen wanneer meer dan 80% van het inboedel herbruikbaar is. Binnen de app kan je heel makkelijk een prijsindicatie
berekenen.

Maak kans op een cadeaubon
Om de diensten van Imog en de Kringloopwinkel rond de inzameling
verder op punt te stellen, willen we graag uw mening horen. Help ons
door de online enquête in te vullen voor 15 januari 2019.
Gebruik je al onze grof vuil app URBANREC? Heb je al gehoord van
de Hangaar of de inboedelservice? Wat vind je van een product dat
volledig uit gerecycleerd materiaal is gemaakt? Geef je mening over
deze en andere vragen in onze enquête.
Ga naar volgende weblink www.imog.be/urbanrec en vul in. Op het
einde kan je je e-mailadres of telefoonnummer opgeven en maak je
kans op een cadeaubon van Mediamarkt ter waarde van €250.

Je kan je herbruikbare of recycleerbare spullen ook zelf brengen naar de kringloopwinkel of de recyclageparken, hiervoor
vind je in de app ook de openingsuren en adressen van je
dichts bij zijnde kringloopwinkel of recyclagepark. Download
de URBANREC app via de app-store of play-store en ga aan
de slag. Je vind de link naar de app voor Android of iOS op
onze website: https://www.imog.be/afval-inzamelen/extra-ophalingaan-huis/grof-vuil/

Opnieuw te gebruiken
• breng gratis binnen bij kringloopwinkel
• laat gratis ophalen 056 23 29 40
Recycleren voor grondstoﬀen
• breng naar recyclagepark
• ophaling tegen betaling aan huis

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 690103
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Recycleerbare spullen kunnen op het recyclagepark terecht.
Met de URBANREC app kom je ook gemakkelijk te weten
hoeveel je dat zal kosten. Sommige spullen breng je gratis,
voor andere betaal je een (kleine) bijdrage. Geraak je zelf niet
naar het recyclagepark of zijn je spullen te groot, vraag dan via
de app de ophaalservice van Imog aan.

Vul in en Win

Ook kapotte kledij is
het sorteren waard
Onze restafvalzak slokt nog teveel materiaal op dat kan
gerecycleerd worden. Zo merkt Imog op dat we nog heel
wat textiel weggooien. Het is niet omdat we de kledij niet
meer kunnen dragen, dat we van kapotte kledij geen textielvezels meer kunnen recycleren tot een nieuwe grondstof.

Wist je dat?

Elke inwoner gooit jaarlijks 7,79 kg textiel in de restafvalzak
en slechts 7,6 kg textiel in een textielcontainer. Het textiel

dat in de restafvalzak terechtkomt, bestaat uit (gescheurde) kledij, lakens, handdoeken, schoenen en handtassen.

Er kan meer in de textielcontainer
dan je denkt

Veel mensen denken dat de textielinzameling beperkt
is tot herbruikbare kledij en schoenen. Vanaf nu mag je
gerust ook versleten textiel inzamelen via de containers.

Laat jouw
kurken de dans
niet ontspringen!
Nog op zoek naar een goed voornemen voor het nieuwe
jaar? Houd je kurken apart en breng ze naar het recyclagepark of naar een inzamelbox in je buurt. Je kan er
al mee beginnen van zodra je het nieuwe jaar in knalt.
Wat kun jij doen na het ontkurken van je ﬂes?
Breng de stoppen van zuivere of synthetische kurk
gratis naar een recyclagepark in je gemeente.
Heb je regelmatig wat te vieren in je feest- of verenigingslokaal? Vraag een inzamelbox aan op www.west-vlaanderen/
kurkinzameling. De Provincie zorgt er in samenwerking
met vrijwilligers van de West-Vlaamse Milieufederatie en
Beweging.net voor dat de kurken vanuit deze inzamelbox
hun weg vinden naar het recyclagepark. De inzamelbox is
trouwens zelf ook vervaardigd uit afgedankte paletten, door
een maatwerkbedrijf dat mensen met minder kansen op de
arbeidsmarkt tewerkstelt.

SORTEER JE TEXTIEL ZO
Bied je textiel altijd aan in
een gesloten zak, alleen
zo behoudt het zijn waarde!

WAT MAG ER IN
✔ Kleding en accessoires
(riemen, tassen, schoenen per paar)
✔ Beddengoed (hoofdkussens, slaap
zakken, lakens, dekens en dekbedden)
✔ Keuken- en badkamertextiel (hand- en
theedoeken, schorten, washandjes)
✔ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen,
zetelhoezen)
✔ Speelgoedknuﬀels
✔ Propere lappen, textiel met klein defect

Mag ik deze kurk
van jou?

DIT BLIJFT ER OVER
X Tapijten X Matrassen X Zetelkussens
X Nat en/of besmeurd textiel

Nieuw bij Klein Gevaarlijk Afval
De lijst met klein gevaarlijk afval (KGA) is aangepast. Zo zijn
er enkele afvalstoﬀen die niet meer bij het KGA horen, zoals cosmetica. Andere zaken zijn aan de lijst toegevoegd.
Wat met je gasﬂes?
Er bestaan verschillende soorten gasﬂessen voor huishoudelijk gebruik. Elk type heeft een andere bestemming.
Hervulbare gasﬂessen breng je terug naar een verdeler.
Raadpleeg www.legegasﬂes.be
• Lege doorprikbare gasﬂesjes voor eenmalig gebruik
horen bij het metaalafval op het recyclagepark.
• Lege niet-geperforeerde gasﬂesjes voor eenmalig
gebruik geef je af bij het KGA op het recyclagepark.

Veilig aan aangenaam op het recyclagepark
Het kan druk zijn op een recyclagepark. Wagen rijden
voortdurend af en aan. Vrachtwagens komen containers
brengen en halen.
Hou rekening met deze tips:
• Volg steeds de instructies van de parkwachter.
• Willen je kinderen helpen bij het sorteren van je
spullen? Prima. Maar hou ze in je onmiddellijke
buurt en laat ze niet alleen rondlopen.
• Hou je aan de maximumsnelheid van l0 km/uur.
• Zet je motor af tijdens het lossen van het materiaal
• Roken is strikt verboden.
• Zet nooit zelf de perscontainers aan.
Gebruik de noodstop als er gevaar dreigt.
• Imog is niet verantwoordelijk voor
mogelijke ongevallen.

Waarheen met vuurwerk?
Niet (volledig) opgebrand vuurwerk en niet (volledig)
opgebrande vuurpijlen mag je voortaan ook afgeven bij
het KGA op het recyclagepark.

EN DOE MEE
MET DE
PRIJSVRAAG.
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Via deze inzamelbox worden je kurken door vrijwilligers naar het recyclagepark gebracht en krijgen ze zo een tweede leven als isolatiemateriaal.

Meer info op www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling

